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01

03

07

EDITORIAL

CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT

COMUNICACIÓ I
DIVULGACIÓ

01. Quan la impotència demana
acció, abans és necessària la
reflexió.

03. Equips propis del parc natural.
04. Llei de residus i prohibició de
cremes.
05. Estat fitosanitari de les masses
forestals.
06.Revisió de poblacions de cranc de
riu autòcton.

07. La pela del suro.
08. Bat Night.
09. Alliberament d'ofegabous.
10. Lluna llunera.

11

14

ÚS PÚBLIC I
EDUCACIÓ
AMBIENTAL
11. Visitants del segon
quadrimestre.
12. Punts d' informació
col·laboradors.
13. Voluntariat ambiental.

TERRITORI ESPADÀ

14. Lectures sota un arbre.
15. XIX Trobada dels pobles del parc
natural de la serra d'Espadà.

16
ALTRES

16. II Jornades agroecològiques a
Eslida.
17. Memòries d'Arrel.

QUAN LA IMPOTÈNCIA DEMANA ACCIÓ, ABANS ÉS NECESSÀRIA LA
REFLEXIÓ

Perquè l'aleteig de les ales d'una papallona es poden sentir a l'altre costat del
món. Pensa globalment, actua localment, sé part del canvi i de la solució.

Amb el qual s'ha convertit ja en el mega incendi de l'última dècada (a partir de 500 ha, es
considera un GIF, Gran Incendi Forestal i 20.000 ha han estat les afectades per l'incendi
denominat per la seva localització d'inici, IF Begís), moltes veus s'alcen a dirimir
responsabilitats, i aportar solucions per a pal·liar les conseqüències, que ja estan en marxa
des de les institucions públiques, mitjançant inversions en les zones incendiades, els seus
béns materials, el seu entorn, en els mitjans d'extinció i prevenció. I nosaltres, les persones
que formem part de la societat allunyada d'aquest territori, sentim la necessitat de
col·laborar, d'aportar el nostre granit de suport, i el sentim amb l'ímpetu de l'ara…però és
necessari parar i reflexionar. El paisatge del nostre entorn natural actual és fruit d'un passat,
en el qual el moviment demogràfic cap a les ciutats, va provocar l'abandó del medi rural,
de les seues activitats econòmiques (o, més aviat, de la seva manera de subsistència),
l'agricultura de secà, la ramaderia en extensiu...encara que caldria reflexionar sobre la
motivació de l'abandó, del canvi per una forma de vida amb més i millors oportunitats, que
en el medi rural no existien, perquè el desenvolupament socioeconòmic es va
centralitzar en les zones costaneres…i d'aquella pols vénen aquests fangs. La reflexió, a
nivell holístic, dels incendis forestals actuals, és urgent, en tant que les accions de l'avui
seran les que generaran el paisatge i la realitat del demà; i no sols aquelles específiques a
pal·liar els efectes del foc, sinó les decisions que, com a persones integrants d'un territori a
nivell ecosistèmic (el mediterrani), prenem en la nostra quotidianitat, i la magnitud de les
seves repercussions, que hem d'assimilar-les com a directes: el tipus de consum globalitzat i
el poder que ens confereix per al canvi, priorització en el local, de proximitat, de temporada,
ressò lògic, sota preceptes de necessitat no imposada
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Contribuir en iniciatives locals, que aposten pel territori, i ja no sols en les zones rurals,
en el petit comerç de les ciutats, en la forma amb la qual ens desplacem, prioritzant pel
transport comunitari o, millor, i més saludable, caminant o amb bici, repensant en la
velocitat amb la qual vivim, gestionar d'una altra manera en com invertim el temps,
cuidant les relacions amb el forner, la dependenta de la fruiteria del barri…i, amb majors
repercussions, als pobles, on les nostres decisions són més sensibles; adquirir productes
d'aquestes zones, com la mel, incideix en el manteniment de l'apicultura, i la potenciació
de la pol·linització de les plantes i, per tant, de la biodiversitat, i de la resiliència de
l'entorn forestal, o els formatges, procedents de ramaderies extensives o semi, que
realitzen una gestió preventiva de la matorrizació dels entorns dels pobles, o del vi,
l'oli, les ametlles, les cireres…creadors del mosaic agroforestal, una de les millors
estructures defensives i segures per a la gestió del risc d'incendis; ja que totes aquestes
activitats porten aparellades la fixació de població en el medi rural, vigilant que la
seua casa no es creme, que els seus camins estiguen en condicions per a accedir a les
seues parcel·les (i accessibles als mitjans d'extinció, en cas necessari), que les seues
fonts no s'assequen (cuidant l'entorn de les captacions); cuidant el seu entorn, cuiden de
la salut de les persones que eixen de les ciutats a la recerca de la connexió amb la
natura, cuidant de l'ús públic (adequant senders i la seua senyalització, arreglant les
àrees recreatives, habilitant zones d'aparcament, tan limitants en alguns pobles,
invertint a sostenir bars, amb una funció que va més enllà de la d'oferir un servei de
restauració, sent un punt de trobada social, de recepció de visitants…en definitiva,
totes aquestes labors són un servei al conjunt de ciutadans i ciutadanes, ambiental i de
salut pública, infravalorades, no reconegudes com a tal, i que, com a individus i com a
societat tenim el dret de rebre, i el deure de concedir amb pagaments com a serveis
ambientals.
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EL PARC AMB LA
PREVENCIÓ D'
INCENDIS
TRITURACIÓ DE RESTES
AGRÍCOLES

Les tres brigades del parc natural exerceixen
múltiples funcions de diversa índole
relacionades amb la conservació i manteniment,
en les 31.180 ha que forma l'espai natural
protegit. Concretament, en els mesos
corresponents al segon quadrimestre, i
coincidint amb l'època estival, han
desenvolupat, sobretot, actuacions
encaminades a l'adequació d'infraestructures
relacionades amb l'ús públic, com són
l'adequació i manteniment en àrees
recreatives,col·locació i reparació de clos,
arranjament de camins i sendes, i la seva
correcta senyalització; la recuperació del
patrimoni etnològic i cultural, amb la reparació
de murs de maçoneria.
D'altra banda, des de principis del 2019, es va
iniciar l'experiència pilot de gestió de biomassa
residual per a la prevenció d'incendis
forestals. Aquesta iniciativa, desenvolupada per
la Direcció General de Prevenció d'Incendis, ha
comptat amb la col·laboració del Servei d'Espais
Naturals Protegits; per a això, l'Oficina Tècnica
del parc natural va dur a terme els treballs
previs d'informació, contacte i elaboració de la
base cartogràfica per a la seva execució.
Ja són quatre les anualitats en les quals
aquest projecte es materialitza en la serra d'
Espadà, amb molt bona acceptació, indicador de
la mateixa ha estat l'augment de sol·licituds per
part de nombrosos municipis que han arribat a
l'Oficina del Parc, qui les gestiona i organitza el
calendari de treballs; per aquest motiu, durant
els mesos estivals, s'ha prorrogat els treballs de
trituració de restes iniciat per les Brigades de
Trituració, amb les Brigades de Conservació i
Manteniment del parc natural.
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LLEI DE RESIDUS I
PROHIBICIÓ DE
CREMES.

INCENTIVANT L' ECONOMIA
CIRCULAR

Al maig es va aprovar la Llei de residus i
sòls contaminats per a l'economia
circular que inclou la regulació de
diversos impostos, com són l'especial
sobre els envasos de plàstic no
reutilitzables i el de dipòsit de residus en
abocadors, la incineració i la coincineració
de residus.
La llei va alçar molt de renou ja que limita
l'eliminació dels residus vegetals en
l'entorn agrari o silvícola per crema. La
llei especificava que es podria autoritzar
individualment per motius de prevenció
de plagues o d'incendis forestals.
En aquest sentit, i amb la conseqüent
acumulació de restes procedents de
podes en les nostres terres, incloses
moltes en espais protegits, (i que no
haguessin fet la necessària conversió
mitjançant mètodes de triturat de restes),
es van trobar davant un gran problema
amb l'estiu (amb les prohibicions taxatives
per a l'ús del foc en zones pròximes a la
muntanya, com és el cas de pràcticament
tota la zona agrícola de la serra Espadà.
Per aquest motiu, es va publicar una
Resolució de la consellera d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, per a
l'atorgament de l'autorització
excepcional i individualitzada de la
crema de residus agrícoles i forestals,
amb una vigència de l'autorització
màxima d'1 any.
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ESTAT
FITOSANITARI DE
LES MASSES
FORESTALS

CONTROL DE PROCESSIONÀRIA

Durant aquests mesos d'estiu, el cos d'Agents
Mediambientals gestionat pel Servei de Sanitat
Vegetal, han dut a terme la prospecció de
l'estat fitosanitari de les masses forestals
respecte a la presència de la processionària
mitjançant la col·locació de paranys de
feromones sexuals (emeses per les femelles
durant el període de posada per a la captura
de les papallones mascles i impedint així la
còpula i posterior posada d'ous fèrtils), sent
un mètode totalment selectiu que no
afecta altres espècie, en algunes muntanyes
públiques gestionades per la Generalitat i
inclosos dins de l'àmbit territorial dels parcs
naturals

Concretament, en el de la serra de Espadà, s'han
col·locat disseminats entre la zona nord i la zona
centro-sud, un total de 142 paranys. La finalitat
que es persegueix amb aquests treballs és
determinar, a través del coneixement de la
situació actual, la planificació dels possibles
tractaments a executar, en un futur, a més de
permetre mantenir les poblacions en nivells
baixos
No obstant això, la seva eficàcia és limitada i ha
de combinar-se a mitjà termini amb altres
mètodes de control, mitjançant el maneig
integrat de plagues (MIP), això és, aprofitar
totes les tècniques al seu abast per a
mantenir les plagues dins de nivells de mal
admissibles, diversificant en els mètodes, com
és la gestió silvícola orientada a incrementar la
biodiversitat dels ecosistemes forestals, la
biològica,, i biotecnològica (la utilització de
feromones i kairomonas, caracteritzades per ser
un mètode selectiu). No obstant això, i
paradoxalment, quan el nivell és alt d'infestació,
no s'intervé per a no pertorbar el complex
parasitari-depredador.
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REVISIÓ DE LES
POBLACIONS DE CRANC
ESPÈCIE DE FAUNA PROTEGIDA

Un altre any més, el personal de l'Oficina Tècnica
del Parc Natural de la Serra d' Espadà, hem sortit
a la revisió de presència de crancs autòcton de riu
(Austropotamobius pallipes), sota la supervisió
tècnica del personal del Centre de Conservació
d'Espècies Dulciaqüícoles de la Comunitat
Valenciana(CEEDCV).

Aquesta espècie es troba inclosa en el Catàleg
Valencià d'Espècies de Fauna Protegida com a
vulnerable, recentment modificat per l'ORDRE
2/2022, de 16 de febrer, de la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la
qual s'actualitzen els llistats valencians d'espècies
protegides de flora i fauna. Malgrat constatar-se la
recuperació de l'espècie en els últims anys, de
no haver actuat per a recuperar l'espècie, es
trobaria en imminent risc d'extinció (només 3
poblacions del Pla d'Acció de 2003 no havien
sofert cap incident greu). No obstant això, els
riscos sobre l'espècie (malalties associades als
crancs americans i mortals per als autòctons de
riu, afanomicosis, sequeres, pèrdua dels hàbitats
que els albergant, etc) romanen, ja que la majoria
de les poblacions es localitzen en petits rierols
relictes de zones altes.
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LA PELA DEL SURO A
ESPADÀ
L'OFICI I LA CULTURA QUE HI HA DARRERE
D'AQUEST APROFITAMENT
El començament de l'estiu és l'època més
singular a la Serra. Les quadrilles de peladors
es tiren a la muntanya per a desprendre a les
sureres de les seues escorces “el suro”, que
durant uns 14 anys ha estat creixent des de
l'anterior pela.
Espadà ens brinda l'oportunitat de donar a
conéixer en la nostra geografia aquest ofici,
que requereix de molta destresa amb la
destral per a no danyar a l'arbre. Els joves
aprenen al llarg dels anys, ensinistrats sempre
per unes mans expertes i que en moltes
ocasions es transmet de generació en
generació.

L'ofici de pelador va més enllà del merament
econòmic. És una manera d'entendre el
bosc. Aquesta inclinació que se sent per la
surera és un llegat que forma part de la
identitat cultural dels habitants de la Serra.
Tots els anys es reben sol·licituds de diferents
tallers d'ocupació o de mitjans de comunicació
per a veure in situ la pela. A més el parc
natural sempre organitza una demostració de
pela, oberta al públic en general, perquè
puguen conéixer de primera mà, tot el que
envolta a aquest aprofitament que contribueix
a la conservació de la sureda.
És d'agrair la col·laboració desinteressada
d'empreses com “Espadán corks” o a
peladors d'una llarga tradició familiar com
Manolo Fuster, per la seua predisposició que
ens facilita aquesta tasca.
Aquest any 113 persones han pogut gaudir i
aprendre sobre aquest ofici tradicional.
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BAT NIGHT, NIT DE
RATPENATS
LELS MAMÍFERS MÉS DESCONEGUTS
Les ratpenats són un dels grups de mamífers
més comuns i alhora més desconeguts. Segons
el banc de dades de la Biodiversitat de la
Comunitat Valenciana 1 de cada 2 citats al parc
natural és un ratpenat amb 16 espècies
citades.
Desafortunadament a causa dels seus hàbits
esquius i nocturns són poc valorats per la
societat, malgrat el paper que juguen en
l'equilibre dels ecosistemes. S'encarreguen
de controlar tant les plagues agrícoles com
forestals, fins i tot s'alimenten d'animals
nocius per a la salut humana.
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Per a revertir aquesta situació se celebra ja des
de fa 26 anys a nivell internacional la Bat
Night, una iniciativa de EUROBATS, per a
acostar el món dels ratpenats a la
ciutadania.
El Parc Natural es fa ressò d'aquesta iniciativa
celebrant la seua nit de ratpenats per a acostar
a la població com viuen aquests magnífics
animals i com podem ajudar en la seua
conservació ja que la majoria d'ells estan
amenaçats.
El major risc per a la seua conservació són
les molèsties o destrucció dels seus refugis i
l'ús de pesticides. La majoria d'espècies
únicament tenen una cria a l'any, per la qual
cosa la taxa de creixement i recuperació de les
seues poblacions és molt lenta en comparació
amb altres animals.
Després d'una xarrada, eixim per a veure i
escoltar ratapinyades en el seu entorn natural,
amb l'ajuda d'un receptor d'ultrasons, que ens
ajudava a identificar de quina espècie es
tractava

ALLIBERAMENT
D'OFEGABOUS
AMB AMBIENS I SONEJA
SOSTENIBLE

L’ofegabous, (Pleurodeles waltl), és una espècie
endèmica de la península ibèrica i el Marroc
declarada "vulnerable" pel Catàleg Valencià
d'Espècies Amenaçades de Fauna, i en regressió
en algunes zones de la seva àrea de distribució.
El Centre de Recerca Piscícola del Palmar, té un
projecte de cria i de reintroducció d'individus en
els hàbitats adequats.
L’ ofegabous, dit així per la creença generalitzada
que vaques i bous podien morir-se si
s'empassaven un d'aquests animals en beure en
les tolles, té i ha tingut la seua major amenaça
en l'acció de l'home i en l'abandó de les
pràctiques agrícoles i ramaderes. Igualment
sofreix la pressió per la introducció d'espècies
al·lòctones i els productes químics que s'empren
per a potenciar la producció agrícola.
El seu aspecte és molt potent, com el d'un animal
prehistòric, i pot aconseguir fins a 300
mil·límetres de longitud. Afortunadament, una
gran capacitat de reproducció. Aquesta
salamandra, l'únic amfibi amb cua que viu en
la Comunitat Valenciana, és voraç i s'alimenta
d'invertebrats aquàtics, mol·luscos, carronya, fins
i tot cucs o larves d'insectes.
El diumenge 18 de març realitzem una solta
d'una desena d'exemplars a Soneja. Les cries van
ser cuidades fins a arribar a una maduresa que
permeti la seva supervivència per alumnes/as del
CEIP Castro d'Alfondeguilla. L'entorn triat en
aquesta ocasió és l'adequat i s'han pogut
observar individus de gallipato amb anterioritat.
En l'activitat va participar l'Ajuntament de Soneja i
l'associació Soneja Sostenible
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LLUNA LLUNERA
ITINERARI NOCTURN A VALL D'
ALMONACID

Com ja és tradició, durant l'estiu el parc organitza
rutes nocturnes amb diferents temàtiques. En
aquesta ocasió la proposta va consistir a gaudir de
la lluna plena des d'un lloc tan privilegiat com és el
castell d' Almonecir.
Situat en el municipi de la Vall d'Almonacid, a la
part oest del parc, s'alcen les restes d'aquest
castell, d'origen musulmà. La seua torre de
l'homenatge, restaurada recentment, és visitable,
la qual cosa permet obtenir unes vistes de tota la
vall, incloent el pic més alt del parc, el pic de la
Ràpita, amb 1106 m d'altitud.
Els participants van poder gaudir de la ruta
blava del parc, on s'aprecia en la seva màxima
expressió la importància de la correcta gestió d'un
entorn natural per part dels seus habitants. El
camí, envoltat per cultius tradicionals deixa
constància d'aquest ús respectuós de les terres i
juntament amb la font llarga constitueix una
herència dels nostres avantpassats, que van saber
com aprofitar els recursos que un entorn agrest
com la serra ofereix.
Una vegada al castell, els participants van poder
descobrir la història i les curiositats de
l'arquitectura d'aquest castell. I és que la seva torre
té una peculiar forma de semicercle en un dels
seus extrems.
Per a acabar, esperem que sortís la lluna mentre
sopàvem sota el cel d'estiu. A les 23.30
aproximadament, després de les muntanyes de
l'alt finalment va aparèixer el nostre satèl·lit,
que va inundar amb la seva resplendor la vall,
permetent-nos veure la Serra d' Espadà sota una
llum diferent.
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VISITANTS DEL
SEGON
QUADRIMESTRE
CENTRE DE VISITANTS I
ACTIVITATS CONCERTADES

El centre d'Interpretació, situat a Eslida, és
l'equipament principal i punt de recepció dels
visitants. El seu personal s'encarrega de
proporcionar informació actualitzada i d'utilitat sobre
els valors naturals del parc natural i de transmetre
missatges de sensibilització que contribueixen al fet
que l'usuari s'impliqui en la conservació del
planeta Terra.
Durant el primer quadrimestre 358 persones han
acudit a aquest equipament a la recerca
d'informació per a recórrer les seves senderes i
gaudir del seu ric patrimoni cultural.
És sabut també que els espais protegits són recursos
pedagògics molt valuosos. Més enllà de transitar-los
a través de les sendes i camins, són també aules
vives on l'aprenentatge pot donar-se de manera
natural i espontània.
Amb el projecte d'educació ambiental del parc
natural, es pretén difondre les particularitats de la
serra destacant la importància del parc natural en la
conservació de la biodiversitat i els valors i serveis
ambientals que ofereix. A causa de l'actual
disponibilitat de personal s'ofereix exclusivament
l'itinerari d'Aín per la ruta vermella del parc natural.
Aquest acompanyament ha estat disponible els
dimecres i els dijous. En el segon quadrimestre
d'aquest any 25 grups i un total de 962 persones
han estat ateses pels educadors ambientals del
parc natural.
El parc natural disposa d'altres programes per a
acollir als visitants en funció de les seues necessitats
(P. Atenció al Visitant i P. de Regulació d'Activitats) i el
seu personal realitza activitats exteriors (P.
Comunicació i Divulgació). El total de persones
ateses durant el segon quadrimestre ascendeix a
3.320.
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PUNTS D'
INFORMACIÓ
COL·LABORADORS
FORMACIÓ EN CONSERVACIÓ I
ÚS PÚBLIC

La Conselleria de Medi Ambient continua amb el
projecte de millora de la informació de l'ús
públic en l'Àrea d'Influència Socioeconòmica
dels parcs naturals, que compta amb la
col·laboració de la Conselleria de Turisme a
través d'un protocol de cooperació entre
ambdues. El programa pretén acreditar a les
Tourist-info que estan l'el àmbit d'influència
dels 22 parcs de la Comunitat Valenciana,
mitjançant una sèrie de requisits i de formació
ambiental per a les oficines de turisme que de
manera voluntària vulguin participar en el
procés.
Entre els diferents objectius es pretén:
Instrumentar un sistema de col·laboració
entre el sector turístic i el mediambiental.
Intercanviar informació entre els centres
d'interpretació dels parcs naturals i les
oficines de turisme acreditades.
El 23 de juny es va realitzar la formació
específica del parc natural de la serra d' Espadà.
La formació va incloure aspectes de conservació
i biodiversitat, educació i sensibilització
ambiental i normativa d'ús públic. Onze
oficines de turisme van acudir a la formació
que els permetrà acreditar-se com a Punts
d'Informació Col·laborador.
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VOLUNTARIAT
AMBIENTAL

PREVENCIÓ D' INCENDIS AL
PARC NATURAL

Durant el mes de juliol es va realitzar en el centre
d'interpretació del parc natural de la serra de
Espadà la formació teòrica del programa de
voluntariat ambiental desenvolupat per la
Societat d’Amics de la Serra d’Espadà. (SASE).
Aquest programa de voluntariat pretén col·laborar
amb les administracions locals i autonòmiques en
la prevenció dels incendis forestals, contribuint així
a la protecció i conservació del nostre patrimoni
natural.
El programa va dirigit a persones majors de 18
anys que es puguin comprometre a passar una
setmana duent a terme tasques de vigilància,
dissuasió i sensibilització per a la prevenció
dels incendis forestals.
Els voluntaris, organitzats en grups de tres i dotats
amb vehicle, van realitzar rutes diàries per alguns
dels llocs amb més valor natural del parc. També
van aprofitar per a acostar-se a les àrees
recreatives, informant els usuaris per a garantir el
bon ús i manteniment d'aquests espais.
El voluntariat es va realitzar entre l'1 i el 28 de
juliol de 2022.
Enguany han pogut dur a terme la seva tasca de
vigilància fins a un total de 23 persones, que s'han
deixat l'ànima per a protegir la nostra benvolguda
serra dels incendis durant l'onada de calor que ens
ha afectat gran part del mes de juliol.
El voluntariat ha estat possible gràcies a una
línia d'ajudes en prevenció d'incendis forestals
oferides per la Generalitat Valenciana per a
l'exercici 2022.
.
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LECTURES SOTA UN
ARBRE
ENTRE LA NATURA I EL RURAL

Aquest club de lectura és una activitat de
dinamització inclosa en el projecte Territori Espadà
i està acompanyada pel Programa d'Extensió
Universitària (PEU) de la Universitat Jaume I de
Castelló. El projecte va dirigit a les dones que viuen
o tenen relació amb algun dels 19 municipis del
parc natural. És a més una iniciativa per a
dinamitzar el territori, estrènyer llaços i posar
noves veus als relats generalment contats per
homes.
El club de lectura portarà les lectures amb
perspectiva feminista al territori fent trobades en
diferents municipis del parc, gaudint diversos
espais naturals buscant un entorn singular cada
vegada. Un club de lectura feminista i ecologista
actiu culturalment, actual i perifèric.
Un club que, com un enorme i frondós arbre, llança
les seves branques cap als marges i els objectius
dels quals es poden resumir en:
Facilitar espais de dones al parc natural de la
serra de Espadán, per a la trobada i la reflexió,
propiciant l'empatia i la sororidad.
Conèixer lectures que posen en diàleg al
feminisme amb l'ecologisme, així com obres
escrites per dones, en el territori rural i
recordar a dones d'aquests llocs.
Dinamitzar l'activitat cultural realitzada per
dones en els municipis del parc natural de la
serra d' Espadà.
Fins avui hem llegit i comentat “Claus ecofeministas
per a rebels que estimen a la Terra i als animals”
d'Alicia H Puleo, “Canto jo i la muntanya balla”
d'Irene Solà i “Tierra de mujeres” de María Sánchez.
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XIX TROBADA DELS
POBLES DEL PARC
NATURAL
TANCANT UN CICLE

El Programa d'Extensió Universitària de l'UJI, el
Parc Natural de la Serra de Espadà i
representants dels municipis integrats al Parc
treballen conjuntament en l'organització de la
Trobada Anual dels Pobles del Parc Natural
de la Serra de Espadà a través del projecte
Territori Espadà. La iniciativa cerca relacionar
els municipis, associacions, col·lectius i
persones interessades al voltant de la Serra d'
Espadà a través de trobades en les diverses
localitats adscrites al parc per a dissenyar i
desenvolupar el projecte. És el que coneixem
com minitrobades.

La Trobada dels pobles o la Fira del Parc, com
també és conegut per la població local,
és
un
esdeveniment
de
caràcter
supramunicipal pensat per a promocionar els
recursos i productes de tot l'àmbit territorial
del Parc Natural de la Serra d' Espadà. 19 són
els pobles inclosos en el Territori Espadà i
enguany celebrarem al setembre la dinovena
trobada dels pobles a Torralba, Alt Millars. Això
vol dir que haurem passat ja per tots els
pobles del parc natural. El projecte, iniciat en
2001 a Algímia d'Almonacid 'ha anat
transformant i creixent a través dels anys i
aquest 2022 suposa un tancament de cicle.
Passat setembre, els membres del projecte
haurem de reunir-nos i valorar l'inici d'un nou
cicle per a aprofitar aquesta xarxa de pobles
que s'ha creat amb el temps i així continuar
amb la difusió dels projectes ambientals i
culturals que es desenvolupen per aquesta
serra. Sabem que un món rural viu és bo per
a tots i per a totes.
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II JORNADA
AGROECOLÒGICA A
ESLIDA
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE I JUST

El 14 i 15 de maig es van celebrar a Eslida les II
Jornades Agroecològiques de la serra d Espadà
amb un mercat de productes, tasts, tallers i
intercanvi de llavors.
Aquestes jornades, la primera edició de les quals es
va realitzar en 2021, l'organitza l'associació
Connecta Natura juntament amb l'Ajuntament
d'Eslida i Terrenae, un projecte de territori i
gastronomia de les comarques de Castelló. La seua
intenció d'aglutinar el moviment agroecològic de la
serra d' Espadà i les conques del riu Millars i
Palància. Entre els seus objectius podem destacar:
Generar llocs de trobada entre entitats,
productors/as, artesans/as, projectes...etc.
Contribuir a la dinamització de les zones rurals.
Generar alternatives sostenibles i justes al
model agroalimentari actual.
Compartir experiències, coneixements i
necessitats del moviment agroecològic i donarlos a conéixer a tot el públic.
Enguany, l'espai participatiu del dissabte s'ha
dedicat a la xarxa de guardians de varietats i
coneixements tradicionals de les comarques de
Castelló. Es tracta d'un espai obert per a recuperar
parts de la cultura i el paisatge rural. Aquesta xarxa
és un projecte viu i autònom i per tant en constant
moviment.
Durant tot el diumenge els assistents van gaudir
del tradicional mercat de productes. La mostra va
ser molt completa, amb productes alimentaris, de
cosmètica natural, d'artesania i d'entitats afins al
moviment agroecològic. La jornada es va completar
amb intercanvi de llavors i tallers infantils d'oci i
conscienciació ambiental amb el temps i així
continuar amb la difusió dels projectes ambientals i
culturals que es desenvolupen per aquesta serra.
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MEMÒRIES D'ARREL
COMUNITATS DE SABERS
SUBALTERNS

Aquest projecte de mediació cultural visibilitza,
recupera i posa en l'espai públic del coneixement, els
sabers subalterns relacionats amb els arbres i la
relació arbre/ésser humà, a través de la creativitat,
l'educació ambiental i la producció artística. Posa
en valor les relacions simbiòtiques entre aquests dos
éssers i genera un discurs de sostenibilitat i
biodiversitat, aportant una eina cultural perquè no
caiga en l'oblit tot aquest coneixement que sobreviu
oralment en zones rurals on l'ésser humà, depèn de
l'arbre per a viure.
La dinàmica del projecte ha constat de 3 fases de
treball: tallers sensorials de gravat, vídeo entrevistes
com a arxiu de recopilació de sabers i producció
artística. Tot això, sintetitzat en una exposició que es
podrà visitar fins al pròxim 11 de setembre al Centre
del Carme de Cultura Contemporània.
Els tallers pretenen ser un punt de trobada amb
aquelles comunitats que mantenen un arrelament
especial amb una varietat arbòria específica. Les
vídeo entrevistes s'utilitzen com a arxiu per a recopilar
sabers guarden aquestes persones arrelades als
arbres. La producció artística a través del gravat i el
registre de tots els arbres que van apareixent en els
contexts dels diferents tallers, posa en valor la riquesa i
importància de la biodiversitat i la sostenibilitat i com
sota les escorces i entre els anells dels arbres es troba
un coneixement que és necessari enfrontar al discurs
hegemònic de l'art. El personal del parc natural de la
serra d' Espadà ha participat en aquest projecte que
uneix creació artística amb natura.
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